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  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  

  املقدمة
  
  .احلمد هللا رب العاملني، وأفضلُ الصالة وأمتُ التسليم على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني 
  بة الصاحلني كي نزداد صالحاً وتقوى وإمياناً، وحنمده تعاىل أن هدانا احلمد هللا الذي هدانا إىل صح 

  .إىل حمبة العلماء العاملني حىت نزداد علماً ومعرفةً وإمياناً ونوراً وقرباً إىل اهللا القدير رب العرش العظيم
  .شعب اإلميانرواه الطرباين يف الكبري والبيهقي يف   " . العلماُء ورثة األنبياء " )) : (( قال   

  فانظر يا أخي املسلم عمن تأخذ هذا الدين القومي، 
  فإنين أضع بني يدي القارئ املسلم، حبثاً هاماً وضرورياً، يتناول أحباث :   وبعد

  .وأحكام قراءة وتالوة كتاب اهللا عز وجلّ
  وقد مجعت تلك األحكام من مراجع ومصادر عدة، ووضعتها بشكل واضح ومبسط ليسهل على 

كل مسلم ومسلمة تعلمها، وهذه األحباث ال تغين عن التعليم من فم العامل املقـرئ، ألن القـرآن   
إىل عهدنا هذا بالرواية الشفوية، من جيل مقرئ إىل جيـل  )) ((الكرمي انتقل إلينا منذ عهد النيب 

  .ملصاحفإضافة إىل كتابته يف ا)) ((حىت وصل إلينا كما كان يتال على عهد النيب  آخر وهكذا
فاللّهم علمنا هذا الكتاب العظيم، لنتخلق بأخالقه، واجعله لنا إماماً ونوراً وهدى ورمحة يـا          

  .رب العاملني
  واحلمد هللا رب العاملني.   اللّهم أعنا على حفظ ألفاظه ومعانيه يا رب العاملني       
  

   يالدللم 1994متوز  7املوافق  -للهجرة  1415حمرم  2دمشق يف 
  

  الناشر
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  علم التجويد
  :تعريف علم التجويد -1

هو علم إتقان لفظ القرآن الكرمي بلفظ صحيح ومفهوم وواضح، مع نغمة مجيلة حمببة للسـماع      
  والقلب 

  .والعقل مما تساعد على فهم كالم اهللا عز وجلّ
سول اهللا صلى اهللا عليه وجتويد احلروف هو اإلتيان ا جيدة اللفظ تطابق أجود نطق هلا وهو نطق ر

  ، وسلم
  .وهذا ال يصل إليه املتعلم إال بصحبة شيخ حافظ ومتقن وورع، وعامل بكالم اهللا سبحانه وتعاىل

  :يقول اإلمام الشافعي رمحه اهللا
  أخي لن تنال العلم إال بستـة          سأنبيك عن تفصيلها ببيان

  طول زمانذكاء وحرص واجتهاد وبلغة          وصحبة أستاذ و
  غاية علم التجويد -2

  .بلوغ اإلتقان التام يف تالوة أحرف القرآن الكرمي 
  .صون اللسان عن اللحن و الوقوع يف اخلطأ يف تالوة القرآن : أو هو

  :حقيقة علم التجويد -3
إعطاء كل حرف حقه ومستحقه يف النطق، وإتقان احلروف وحتسينها وخلوها من الزيادة والـنقص   

  .والرداءة
  :حكم تعلّم التجويد -4

  .فرض كفاية على املسلمني ، إذا قام به البعض سقط عن الكل
  :حكم العمل به -5

 .فرض عني على كل مسلم ومسلمة من املكلفني عند تالوة القرآن
  :طريقة أخذ علم التجويد على نوعني -6

  .أن يسمع اآلخذ من الشيخ، وهي طريقة املتقدمني: النوع األول
واألفضـل اجلمـع بـني    . أن يقرأ اآلخذ يف حضرة الشيخ وهو يسمع له ويصـحح : ينالنوع الثا
  .الطريقتني

  :آداب تالوة القرآن الكرمي -7
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إذا أردت أخي املسلم أن تقرأ القرآن، فاستحضر قلبك، وخذ املصحف بإنشراح وسرور، وأشـعر  
  قلبك هيبة ربك

  ".به فليقرأ القرآن إذا أراد أحدكم أن حيدث ر"  :قال))  (( فإن الرسول  
حامل القرآن حامل راية اإلسالم، ال ينبغي أن يلهو مع مـن   :وعن الفضيل بن عياض رمحه اهللا قال

  يلهو، 
  .وال يسهو مع من يسهو، وال يلغو مع من يلغو، تعظيماً حلق القرآن

  :ومن اآلداب أيضاً    
  .القبلة، وجلوس يف أدب ووقارأن يقرأ القرآن على أكمل احلاالت، من طهارة، واستقبال ): 1(
  ".من قرأ القرآن يف أقل من ثالث مل يفقهه )) :  " ((عدم اإلسراع يف قراءته، لقوله ): 2(
  .رواه أصحاب السنن وصحه الترمذي  
  .االلتزام باخلشوع عند التالوة، وإظهار احلزن): 3(
  ".تكم زينوا القرآن بأصوا)) : " ((حتسني الصوت بالتالوة لقوله ): 4(

  .رواه أمحد وابن ماجه والنسائي واحلاكم
  رواه أبو داود بإسناد جيد  ". من مل يتغن بالقرآن فليس منا)) : "  (( ولقوله 

  .التالوة بالتدبر والتفكر، واستحضار القلب، وتفهم ملعانيه وأسراره): 5(
)6 :(مأن جيتهد يف أن يتصف قارئه بصفات أهل القرآن ويتسم بسما.  
  .إذا مر بآية فيها دعاء دعا، وإذا مر بآية فيها رمحة طلبها، وإذا مر بآية فيها استغفار استغفر): 7(

  :احلض على تالوة القرآن الكرمي -8
  وأَنفَقُوا مما رزقْناهم سرا وأَقَاموا الصالةَ إِنَّ الَّذين يتلُونَ كتاب اللَّه : قال تعاىل

   ويزِيدهم من فَضله إِنه غَفُور شكُور  ليوفِّيهم أُجورهم* نِيةً يرجونَ تجارةً لَّن تبور وعال 
 .سورة فاطر 30 – 29اآليتان   

رواه اإلمام ". اقرؤوا القرآن فإنه جييء يوم القيامة شفيعاً لصاحبه)) : "  (( وقال رسول اهللا 
  .مسلم

  إن القلوب لتصدأ كما يصدأ احلديد، فقيل يا رسول اهللا وما جالؤها؟ )) :  "  (( قال أيضأ و    
  .رواه اإلمام البخاري". تالوة القرآن وذكر املوت : قال

  :تعريف القرآن الكرمي -9
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  ، املكتوب يف املصاحف) ((هو الكالم املعجز، املرتل على النيب  :أمجع العلماء على تعريفه مبا يلي
  .املنقول بالتواتر، املتعبد بتالوته ولو بآية منه 

  :أمساء القرآن الكرمي -10
  .سورة القيامة 17اآلية        وقُرآنه  إِنَّ علَينا جمعه : مبعىن القراءة قال تعاىل: القرآن): 1(
   ومسي به ألنه جيمع أنواعاً من القصص واآليات واألحكام واألخبار: الكتاب): 2(

  .سورة البقرة 2اآلية    ريب فيه هدى لِّلْمتقني  الَ ذَلك الكتاب : قال تعاىل
  .سورة يونس 1اآلية  الـر تلْك آيات الكتابِ احلَكيمِ  : تعاىللقوله : احلكيم): 3(
  .سورة النساء 174آلية ا  وأَنزلْنا إِلَيكُم نوراً مبِيناً  : تعاىللقوله : النور): 4(
  تبارك الَّذي نزلَ الفُرقَانَ علَى عبده ليكُونَ للْعالَمني نذيراً  : تعاىللقوله : الفرقان): 5(
  .سورة الفرقان 1اآلية   
  .سورة الشورى 52اآلية  وكَذَلك أَوحينا إِلَيك روحاً من أَمرِنا  : تعاىللقوله : الروح): 6(

  :علم القراءات -11
  : لقد ضبط علماء القراءات القراءة املقبولة بقاعدة مشهورة وهي

  كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه، ووافقت رسم أحد املصاحف ولو احتماالً، "
  ".وصح سندها فهي القراءة الصحيحة 

القراءات السبع (( روفة، يف كتابه للهجرة القراءات السبع املع 324أفرد ابن جماهد املتويف سنة   
(( ،  

  وقد بىن اختياره هذا على شروط عالية جداً، فلم يأخذ إال عن الذي اشتهر بالضبط واألمانة، 
  .وطول العمر يف مالزمة اإلقراء، مع االتفاق على األخذ منه، والتلقي عنه

  :والقراء عنده هم
  .للهجرة 120 املتويف سنة) املكي(عبد اهللا بن كثري الداري = 1
  .للهجرة 118املتويف سنة ) الشامي(عبد اهللا بن عامر اليحصيب = 2
  .للهجرة 127املتويف سنة ) الكويف(عاصم بن أيب النجود األسدي = 3
  .للهجرة 154املتويف سنة ) البصري(أبو عمرو زبان بن العالء = 4
  .للهجرة 127املتويف سنة ) الكويف(محزة بن حبيب الزيات = 5
  .للهجرة 169املتويف سنة ) املدين(افع بن عبد الرمحن بن أيب نعيم ن= 6
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  .للهجرة 189املتويف سنة ) الكويف(أبو احلسن علي بن محزة الكسائي = 7
  تابع العلماء الشروط اليت وضعها واتبعها ابن جماهد وزادوا  :وبعد ابن جماهد    

  ))  القراء العشرة (( يطلق االسم عليها ثالثة من القراء ليصبح عدد القراء عشرة وأصبح 
  :والثالثة املضافة هم

  .للهجرة 130املتويف سنة ) املدين(أبو جعفر يزيد بن القعقاع = 8
  .للهجرة 205املتويف سنة ) الكويف(يعقوب بن اسحاق احلضرمي = 9

  .للهجرة 229خلف بن هشام  املتويف سنة = 10
   ))((واترة إىل رسول اهللا وهذه القراءات باتفاق العلماء هي قراءات مت

  .حىت اثبتوا تواترها بذكر صفات رواا 
  املـدود

هو إطالة زمن جريان الصوت حبرف املد: املد.  
  

  

  هو املد على األلف الساكنة املفتوح ما قبلها، أو الياء الساكنة املكسور ما قبلها،: تعريفه) 1(
  :كما يف قوله تعاىل}} نـوحـيـهـاْ{{م ما قبلها، واموعة يف قولنا أو الواو الساكنة املضمو 
  كاْ إِلَيهيحوبِ نياِء الغبأَن نم لْكت.    سورة هود 49اآلية.  
  .}ترمـيهم{، } اجلبـاْل{، } نـوح{: أمثلة من القرآن الكرمي) 2(
  لى األلف أو الياء أو الواو،مند مبقدار حركتني ع: التطبيق للحكم) 3(
  .واحلركة تقدر بثانية من الزمن أو مبقدار ما يفتح املرء كفه أو يغلقه وسطاً 

  
  

بشرط أن يكون احلرف } نـوحـيـهـاْ{هو املد على حروف املد واموعة يف قولنا : تعريفه) 1(
   .قبلها مهزة

  .}إِيمانا{، } أُوتوا{، } آمنوا{: أمثلة من القرآن الكرمي) 2(
  }أَأْمنوا{، ألن األصل فيها }آمنوا{مند مبقدار حركتني على املد األلف يف : التطبيق للحكم) 3(

  واهلمزة باللغة العربية تعد ألفاً فأبدلت اهلمزة الثانية إىل ألف فاجتمع اهلمزة واأللف
  .}آمنوا{فأبدلتا إىل مد فأصبحت الكلمة  

 :املد الطبيعي -1

 :املد البدل -2
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توا{، ألن األصل اللغوي فيها }أوتوا{مبقدار حركتني على املد الواو يف  ومندأُؤ {  
ومند مبقدار حركتني على الياء يف ، }أُوتوا{ واهلمزة الساكنة أبدلت إىل واو فأصبحت الكلمة 

  ،}إميانا{
  ،}يماناإِ{ واهلمزة الساكنة أبدلت إىل ياء فأصبحت الكلمة } إِئْمانا{ألن األصل اللغوي فيها 

  .ومسي مد البدل إلبدال اهلمزة الساكنة إىل ألف أو واو أو ياء 
  

  

  هو املد يف حالة الوقف عوض عن فتحتني يف حالة الوصل، وال يأيت مد العوض: تعريفه) 1(
  .ويكون عند الوقف على التنوين املنصوب يف آخر الكلمةإال يف حالة النصب بالفتحتني،  
  ،} إال قليالً{، } عفواً غفوراً{، } أجراً عظيماً{: أمثلة من القرآن الكرمي) 2(
  .}وكان اإلنسان أكثر شيء جدالً{، } والنازعات غرقاً{ 
  على ) 2ثانية عدد(مند مبقدار حركتني : التطبيق للحكم) 3( 
ين أي نقرأ ألفاً عوضاً عن ونلفظها دون تنو} جدالً -غرقاً -قليالً -غفوراً -عفواً -عظيماً -أجراً{

  التنوين
  ، }جدال -غرقا -قليال -غفورا -عفوا -عظيما -أجرا{ 

  ويشترط أن يكون التنوين ، وال ميد على التنوين يف حالة مواصلة القراءة مع ما بعد التنوين
  ، أُمةً مسلمةً لَّك    :  على حرف غري التاء املربوطة كقوله تعاىل

  .  هدى لِّلناسِ  :صورة كقوله تعاىلواأللف املق 
  

  

هو املد على الواو أو الياء الساكنتني املفتوح ما قبلهما والساكن ما بعدمها سكوناً : تعريفه) 1( 
  عارضاً

  . يف حالة الوقف، وال ميد يف حالة الوصل 
   .}وذَلك الفَوز{، } من خوف{، } اب علَيهفَت{، } هذَا البيت{:  أمثلة من القرآن الكرمي) 2(
  أي جيوز املد حركتان أو أربع حركات(مند مبقدار ست حركات جوازاً : التطبيق للحكم) 3(
  } علَيه{إذا وقفنا على حرف التاء بالسكون، وأيضاً يف } البيت{على الياء  يف ) أو ست حركات 

إذا وقفنا } خوف{لسكون، أو مند ست حركات جوازاً على الواو يف إذا وقفنا على حرف اهلاء با

 :املد العوض -3

 :املد اللني -4
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  على
  .إذا وقفنا على حرف الزاي بالسكون} الفَوز{حرف الفاء بالسكون وأيضاً يف  

  
  

  إذا وقع بعدها مهزة} نـوحـيـهـاْ{هو املد على حروف املد  واموعة يف قولنا : تعريفه) 1(
  . ويسمى املد الواجب املتصليف كلمة واحدة، و 
سوَء {، } وأحاطت به خطيئته{، } إذا جاَْء نصر اهللا والفتح{:  أمثلة من القرآن الكرمي) 2(

   .} العذاب
  } جاْء{على األلف يف ) مخس ثوان(مند مبقدار مخس حركات وجوباً : التطبيق للحكم) 3(

لوجود مهزة بعد الياء } خطيئته{ملفتوح ما قبلها، وعلى الياء يف لوجود مهزة بعد األلف الساكنة ا
  الساكنة

  .لوجود مهزة بعد الواو الساكنة املضموم ما قبلها} سوء{املكسور ما قبلها، وعلى الواو يف  
  

  

  إذا وقع بعدها } نـوحـيـهـاْ{هو املد على حروف املد  واموعة يف قولنا : تعريفه) 1(
  . ويسمى املد اجلائز املنفصليف أول الكلمة الثانية، 

   .} وتوبوا إِلَى اللَّه{، } الَّذي أَنزلَ الكتاب{، } ياْ أَيها الناس{:  أمثلة من القرآن الكرمي) 2(
  أربع حركات أي جيوز املد حركتان أو (مند مبقدار مخس حركات جوازاً : التطبيق للحكم) 3(

لوجود مهزة بداية الكلمة اليت تليها } ياْ{على األلف الساكنة املفتوح ما قبلها يف ) أو مخس حركات
  ،}أَيها{
  ، }أَنزلَ{لوجود مهزة بداية الكلمة اليت تليها } الَّذي{وعلى الياء الساكنة املكسور ما قبلها يف  

  .}إِلَى {لوجود مهزة بداية الكلمة اليت تليها } بواتو{وعلى الواو الساكنة املضموم ما قبلها يف 
  ،}وأَنا أَدعوكُم  {: إذا جاء بعدها مهزة إال يف حالة الوقف، حنو }أناْ  {ومينع مد األلف يف كلمة  -
  .} وأَنا أَعلَم بِما أَخفَيتم {،}وأُميت  قَالَ أَنا أُحيِي {

  
  

  }نـوحـيـهـاْ{هو املد على حروف املد  واموعة يف قولنا : تعريفه) 1(

 :املد املتصل -5

 :املد املنفصل -6

 :املد العارض للسكون -7
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  فإن درجنا الكالم إذا وقفنا على احلرف الذي بعدها بالسكون وقوفاً عارضاً ،  
  ووصلنا الكلمة مبا بعدها كان املد طبيعياً، وإن وقفنا على احلرف األخري بالسكون صار املد 

  . ألخري مداً بسبب السكون العارضالذي قبل احلرف ا
   .} يشهده املُقَربون{، } وجنةُ نعيم{، } من كُلِّ الثَّمراْت{:  أمثلة من القرآن الكرمي) 2(
  أي جيوز املد حركتان أو أربع حركات (مند مبقدار ست حركات جوازاً : التطبيق للحكم) 3(

إذا وقفنا بالسكون على } الثمراْت{املفتوح ما قبلها يف على األلف الساكنة ) أو ست حركات
  حرف التاء،

  إذا وقفنا بالسكون على حرف امليم، } عيمن{أو الياء الساكنة املكسور ما قبلها يف  
  .إذا وقفنا بالسكون على حرف النون} قربونْامل{أو الواو الساكنة املضموم ما قبلها يف 

  
  

  :املد الالزم الكلمي املثقل: أوالً
  .ويف كلمة واحدة( ّ) هو املد على حرف املد بشرط أن يكون بعدها حرف مشدد : تعريفه) 1( 
   .}الضالِّني{، }الْحاقَّةُ{، }الطَّامةُ{، }الصاخةُ{، }دابة{:  أمثلة من القرآن الكرمي) 2( 
  على األلف الساكنة املفتوح ) ست ثوان(حركات وجوباً  مند مبقدار ست: التطبيق للحكم) 3(

  ،) بة ------داْ : (ما قبلها املشدد ما بعدها فنقرأ ومند على األلف كالتايل
  ).لّني ------الضاْ (، ) قّة ------احلَاْ (، ) مة------الطَاْ (، ) خة ------الصاْ ( 

  :املد الالزم الكلمي املخفف: ثانياً
ويف كلمة ( ْ ) هو املد على حرف املد األلف بشرط أن يكون بعده حرف ساكن : تعريفه) 1( 

  .واحدة
  ال يوجد يف القرآن الكرمي سوى آيتان منه يف سورة يونس : أمثلة من القرآن الكرمي) 2( 

   .91اآلية } لُوقَد عصيت قَب آآلنَ {، 51اآلية } وقَد كُنتم بِه تستعجِلُونَ  آآلنَ {: ومها
  ) ست ثوان(مند مبقدار ست حركات وجوباً ) أَأْلْآن(} آآلنَ{أصل كلمة : التطبيق للحكم) 3(

  الساكنة املفتوح ما قبلها الساكن ما بعدها) واهلمزة باللغة العربية ألف(على اهلمزة الثانية 
  . )لْآن ------أَأْ : (وهو حرف الالم فنقرأ ومند على اهلمزة كالتايل 

  :املد الالزم احلريف املثقل: ثالثاً

 :املد الالزم -8
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  ، }الـم{هو املد بأحرف فواتح السور على حرف املد يف حرف الالم يف : تعريفه) 1(
  وال يوجد غريها مع تكرارها } طسم{وعلى املد يف حرف السني يف  }الـمر{، }  الـمص{ 
  .يف القرآن الكرمي مد الزم حريف مثقل 
  . }طسم{، }الـمر{، } الـمص{، }الـم{ :كرميأمثلة من القرآن ال) 2(
  على األلف يف لَاْم ) ست ثوان(مند مبقدار ست حركات وجوباً : التطبيق للحكم) 3(

  :كالتايل}  الـمص{قرأ ون) م ميم  ------ألف لَاْ : (كالتايل }الـم{فنقرأ 
  )م ميم صاد  ------ألف لَاْ (كالتايل  }الـمر{قرأ ون) م ميم صاد  ------ألف لَاْ ( 
ن  ------طا سي : (كالتايل} طسم{مند مبقدار ست حركات وجوباً على الياء يف سْني فنقرأ و 

  .)ميم 
فوقعت ميم بعد ميم ساكنة فأصبح ) ألف الم ميم( :ومسي احلكم باملثقل ألن يف القراءة نقول -

  احلكم 
  ) طا سين ميم(قرأ ن) طسم(وكذلك يف ، مثقل) = إدغام شفوي+ الزم حريف (
  .مثقل) = إدغام بغنة+ الزم حريف (فوقعت نون ساكنة وبعدها ميم فأصبح احلكم  

  :املد الالزم احلريف املخفف: رابعاً
  } نـوحـيـهـاْ{هو املد بأحرف فواتح السور على حروف املد اموعة يف قولنا : تعريفه) 1( 

  } نون{،  }قَاْف{، } سين{، } عين{،  }كَاْف{،  }صاْد{ ،} ميم{،  }لَاْم{الواقعة يف 
  )).نقص عسلكم((واموعة يف قولنا 

  ، }الـر{، }  الـمص{،  }الـم{وال يوجد سوى ما يلي : أمثلة من القرآن الكرمي) 2( 
  . }ن{،  }ق{، }  عسق -حم {، } ص{ ،} يس{،  }طس{، }  طسم{،  }كهيعص{،  }الـمر{ 
  على األلف يف) انيةث6(مند ست حركات وجوباً : بيق للحكمالتط) 3(
  ).نون(وعلى الواو يف ) ميم، عين، سين(وعلى الياء يف ) لَاْم، صاْد، كَاْف، قَاْف( 

  ، ) د ------صاْ (، ) م ------لَاْ : (وعليه نقرأ مع املد ست حركات كالتايل
  ،) ن ------عي (، ) م ------ي م(، ) ف ------قَاْ (، ) ف ------كَاْ (
 ) ين ------س ( ،) ون ------ن.(  

قد مت تكرارها مع املد } طسم{،}الـمر{،} الـمص{،}الـم{: فواتح الصور التالية :1مالحظة
  احلريف املثقل
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  . والشاهد فيها هنا ليس على الالم وال السني بل على بقية األحرف 
  السور جيوز أن ميد ست حركات، وجيوز أن ميد أربع حركات حرف العني يف فواتح :2مالحظة

  .ألن الياء فيه ليست مدية بل هي حرف لني 
  

  

  :املد الصلة الصغرى: أوالً
  بشرط أن يكون قبلها  مضمومة أو مكسوره) غائب، مفرد، مذكر( هو مد هاء الضمري: تعريفه) 1(

  .زةحرف متحرك وبعدها متحرك غري مه
، }وبنِيه وصاحبته{، }قُلْته فَقَد{، } أُعذِّبه عذَاباً{، }أَماته فَأَقْبره{: أمثلة من القرآن الكرمي) 2(
}بِهاحصل وهو {.   
  ،}أعذبه{،}أماته{: مند مبقدار حركتني على هاء الضمري يف الكلمات التالية: التطبيق للحكم) 3(
}هقلت{،}ِهوصاحبت{،}يف حال الوصل فتشبع ضمه اهلاء ليتولد عنها واو مدية } لصاحبِه  

  .وكسرة اهلاء ليتولد عنها ياء مدية
فال ميد كصلة مع أا وقعت بني . 7: الزمر اآلية}  يرضه لَكُم {: ويستثىن من القاعدة دون املد اآلية

  . متحركني
فيمد صلة على خالف القياس مع أا مل تقـع   69: الفرقان اآلية} اناًفيه مه{: ويستثىن مع املد اآلية

  . بني متحركتني
  :املد الصلة الكربى: ثانياً

  بشرط  مضمومة أو مكسوره) غائب ، مفرد ، مذكر(هو املد على هاء الضمري : تعريفه) 1( 
  .أن يكون قبلها حرف متحرك وبعدها حرف متحرك مهزة

 {، } بِه أَحداً  {، } ولَه أَجر  {، }  يحاوِره أَنا {، }  مالَه أَخلَده {: الكرمي أمثلة من القرآن) 2(
   .} غَيبِه أَحداً 

  أي جيوز املد حركتان أو أربع حركات(مند مبقدار مخس حركات جوازاً : التطبيق للحكم) 3(
  } غيبِه{،}بِه{،}ولَه{،}حياوره{،}مالَه{: على هاء الضمري يف الكلمات التالية) أو مخس حركات 

  .تشبع ضمه اهلاء ليتولد عنها واو مدية أو تشبع كسرة اهلاء ليتولد عنها ياء مدية يف حال الوصل أي
  

  

 :املد الصلة -9

 :املد الفرق -10
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  يف أربع مواضع يف القرآن الكرمي  ) آ(هو املد على حرف املد : تعريفه) 1(
  التعريف، " ال"التعريف، تبدل ألف " ال: "ستفهام على اسم معرف ب وهو عندما تدخل مهزة اال

   .ليفرق بني االستفهام واخلرب) آ(ألفاً مدية 
   143: األنعام اآلية} ومن املَعزِ اثْنينِ قُلْ آلذَّكَرينِ حرم أَمِ اُألنثَيينِ{: أمثلة من القرآن الكرمي) 2(
   144: األنعام اآلية} لْ آلذَّكَرينِ حرم أَمِ اُألنثَيينِومن البقَرِ اثْنينِ قُ{
   59:يونس اآلية} قُلْ آللَّه أَذنَ لَكُم أَم علَى اللَّه تفْترونَ{ 59: النمل اآلية} آللَّه خير أَما يشرِكُونَ{

   .وال يوجد سوى هذه اآليات
  } آلذَّكَرينِ{يف ) آ(باً على املد مند ست حركات وجو: التطبيق للحكم) 3(
  ).هللا ------آ ( فتلفظ } آللَّه{، ) لذكرين ------آ (فتلفظ  

  
  

  هو املد على الياء املشددة املكسورة اليت بعدها ياء ساكنة، : تعريفه) 1(
  . ومسي متكني ألنه خيرج متمكناً بسبب الشدة

   .}النبيين{، }اُألميين{، }حييتم{، }ربانِيين{: كرميأمثلة من القرآن ال) 2(
  ، }ين --رباينِّ {: مند مبقدار حركتني على الياء املشددة فتلفظ كالتايل: التطبيق للحكم) 3(
} تم --حيي{ ،} ن --األميي{ ،} ن --النيبي{.  

  فوائد
  بينهما، كأن جيتمع املنفصل مع مثله إذا اجتمع مدان من جنس واحد وجب التسوية

  أو مع الصلة الكربى، أما املد العارض للسكون أو اللني فال جتب التسوية ال العارض مع مثله 
  ،}من السمآء مآء{: قوله تعاىلهما كوال يف اللني مع مثله وال عند اجتماع 
  .}فقالوا أبشراً منا واحداً نتبعه إنآ إذا{: وقوله 

  مالحظات عامة
  .الالزم، فاملتصل، فالعارض للسكون، فاملنفصل، فالبدل: أقوى املدود

  }وال آمني{: قوله تعاىل: إذا اجتمع سببان من أسباب املد قوى وضعيف، عمل بالقوى، حنو -
  } وجاُءوا أَباهم {: وحنو قوله تعاىل. فهنا احلكم مد بدل ومد الزم، فيعمل بالالزم 
  . منفصل، فيعمل باملنفصل فاحلكم هنا مد بدل و مد 

 :املد التمكني -11
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  إذا وقع حرف املد يف آخر الكلمة وأتى بعده حرف ساكن حذف حرف املد يف الوصل  -
  . }حاضري املسجد{، }لصالوا اجلحيم{، }وقالوا اختذ{: حنو

  منظومة حول املدود من حتفة التجويد للشيخ سليمان اجلمزوري
لَه ىعفَرو ليأَص املَدأَ و مسووهيا والً طَبِيِعو 

ببلَى سع لَه قُفوا الَ تم لَبتجت وفوِنِه الُحرالَ بِدو 
 جا بعد مد فَالطَبِيِعي يكُونْ بلْ أَي حرف غَير همزٍ أَو سكُونْ

 الَسبب كَهمزٍ أَو سكُون مسج واآلخر الْفَرعي موقْوف علَى
 من لَفْظُ وأي وهي يف نوحيها حروفُها ثَالَثَةٌ فَعيها

ْماوِ ضقْبلَ الَوا ولَ الْير قَبالْكَسو مزلْتي لَ أَلْفقَب حفَتطُ ورش 
 إن اُنفتاح قَبلَ كُلٍ أُعلنا والُلِّين منها الْيا وواو سكَنا

 وهيِ الْوجوب والَجواز والُّلزوم حكام ثَالَثَةُ تدومللْمد أَ
ْدم دعي زماَء هإِنْ ج اجِبفَو دعلٍ بصتذَا بِمو ةلْميف ك 

 كُلُّ بِكلْمة وهذا املنفَصلْ وجاَئز مد وقَصر إِنْ فُصلْ
 وقْفَا كَتعلَمونَ نستعني ونومثْلُ ذَا إِنْ عرض السكُ

 بدلْ كَآمنوا وإيماناً خذَا أَو قُدم اهلْمز علَى املَد وذَا
 وصالً ووقْفاَ بعد مد طُوالَ والَزِم إن السكٌونُ أَصالَ
 معهوتلْك كلْمي وحرفي  أَقْساُم الَزِمٍ لَديهِم أَربعة

 فَهِذه أَربعةُ تفعلُ كالَهما مخفَّف مثَقَّلُ
عمتكُونٌ أُجس ةلْمفَإِنْ بِك قَعو ىلْمك وفَه دم فرح عم 

 واملَد وسطَه فَحرفى بدا أَو يف ثُالَثِّى الُحروف وجدا
 خفَّف كُلُّ إذَا لَم يدغَمام كالَهما مثَقَّلُ إنْ أُدغما

ورلَ السأَو ىفاحلَر الَّالَزِمر وصحاُن انيف ثَمو دهوجو 
قَصل نسع كَم فروا حهعمجي ْصالطُّولُ أَخنِ ويهجذُو و نيعو 
فف الثُّالَثْى الَ أَلى احلَروا سما طَ ودم هدفَمفياً أُلبِيع 

روحِ الساتا يف فَوضأَي ذَاكو رصحاُن رٍ قَديٍ طَاهح يف لَفْظ 
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رشع عبحِ اْالراتالفْو عمجيو رهتذَا اش كقَطَع نراً ميحس لْهص 

 

  أحكام النون الساكنة أو التنوين: أوالً
  :عدها من حروف اهلجاء أربعة أقسام كالتايلللنون الساكنة أو التنوين مع ما ب
  .ويسمى اإلظهار احللقي: اإلظهار -1

  ) بالضم أو الفتح أو الكسر(أو التنوين )  نْ(تأيت النون الساكنة  أن هو: التعريف )1(
اهلمزة، اهلاء، العني، احلاء، (ويأيت بعدها يف كلمة أو كلمتني أحد حروف احللق الستة  )2(

  )الغني، اخلاء
  :وعة أوائل البيت التايلوهي جمم  )3(

  إلـهـي هـذه علــوم                حلـوة غـراء خادمـة
  : األمثلة من القرآن الكرمي) 2(
 . }ملْح أُجاج{، }مرةً أُخرى{، }من أَراد{، }من آياتنا{، }غَاسقٍ إِذَا{
}يه المس{ ،}مهنع{ ،}مهنم{ ،}مذَاأَفَِس{، }إِنْ هه رح{.  
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  .}إثْماً عظيماً{، }يوم عسري{، }أنعمت{، }إنْ عدنا{، }من عملِ{
}ةنسح نم{ ،}هِملوح فيظٌ{، }منيٌء حة{، }شنسةٌ حوأُس{ .  
  .}من عذابٍ غَليظ{، }عملٌ غَير صالح{، }من غَيرِ{، }عفُوا غَفُوراً{
}الفخ نم{ ،}نم لَقخ{ ،}لْقَهٍء خيكُلَّ ش{ ،}ةيشخ نم{.  
  نظهر النون الساكنة أو التنوين دون مد و ال وقف وال سكت: التطبيق للحكم) 3(
  .إخراج احلرف احللقي من خمرجهمث  وال تشديد 

ويقسم إىل ) يرملون(وهو أ ن يأيت بعد النون الساكنة أو التنوين أحد أحرف : اإلدغام -2   
  :سمنيق

  ):الناقص(اإلدغام بغنة : أوالً
  )بالضم أو الفتح أو الكسر(أو التنوين )  نْ(تأيت النون الساكنة  أن هو: التعريف) 1(
  ).يومن(وهي جمموعة يف كلمة ) الياء، الواو، امليم، النون(ويأيت بعدها يف كلمتني أحد احلروف  
  : األمثلة من القرآن الكرمي) 2(
  . }خيراً يره{، }فَمن يعملْ{، }ئَةٌ ينصرونهف{، }إِنْ يروا{
  .}وهم شيئاً{، }وعدده ماالً{، }إِميانا وهم{، }من والٍ{
}نحلْ{، }إِنْ نقَاتكًا نلة{، }ممعن نم{ ،}  قُصن كُالو{.  
  .}وحبلٍ من{، }سدمن م{، }صراطًا مستقيما{، }من ماٍء{

ملكًا (و ) إنْ حنن(و ) من وال(و ) إنْ يروا: (عند نطق احلكم لآليات: التطبيق للحكم )4(
  )نقاتل

  :نقوم بأربعة أمور 
و ) إحنن(و ) موال(و ) إيروا( :حنذف النون الساكنة أو التنوين لفظاً فتصبح لفظ اآليات كالتايل: 1
  ).ملكنقاتل(

و ) إنحن(و ) موال(و ) إيروا( :يلي النون الساكنة أو التنوين فتصبح اآليات نشدد احلرف الذي: 2
  ).ملكنقاتل(

  .نصدر صوت غنة، وهو صوت يصدر من األنف ال عالقة للسان به: 3
  .مند مبقدار حركتني، واحلركة مبقدار ما يفتح املرء يده أو يغلقها وسطاً: 4

  الساكنة يف كلمة واحدة، فال يصح اإلدغام،  إذا وقع حرف اإلدغام بعد النون :1مالحظة
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  : بل جيب إظهار النون الساكنة وقد وقع ذلك يف القرآن بأربع كلمات هي
  . }صنوان{، }بنيان{، } قنوان{، }دنيا{

  } يس والقُرآن احلَكيم{ يف تظهر النون الساكنة عند الواو وال تدغم ا :2مالحظة 
  ". نونْ والقلم: "تقرأ} ن والقلم{، ويف"كيمياسني والقرآن احل: "تقرأ

  ):التام(اإلدغام بال غنة : ثانياً
  ) بالضم أو الفتح أو الكسر(أو التنوين )  نْ(تأيت النون الساكنة  أن هو: التعريف) 1(

  ).الالم، الراء(ويأيت بعدها يف كلمتني أحد احلرفني 
  ، }يكُن لَه{، }داً لِّيضلُّواأندا{، }أَنْ لَو{: األمثلة من القرآن الكرمي) 2(
  .}تواب رحيم{، }بشراً رسوالً{، }من رب{، }يومئذ هللا{، }من لدنا{
  )تواب رحيم(و ) من رب(و ) يومئذ هللا(و ) أَنْ لَو: (عند نطق احلكم لآليات: التطبيق للحكم) 3(
  :نقوم بثالثة أمور 

  ) ألو( :ن الساكنة أو التنوين لفظاً فتصبح لفظ اآليات كالتايلحنذف النو: 1
  ).توابرحيم(و ) مرب(و ) يومئذ هللا(و 
  :نشدد احلرف الذي يلي النون الساكنة أو التنوين فتصبح اآليات كالتايل: 2
  ).توابرحيم(و ) مرب(و ) يومئذ لّله(و ) ألّو(

  .ى احلرف املشددنلفظ احلكم دون غنة ودون مد مع التشديد عل: 3
  :اإلقالب -3

  ) بالضم أو الفتح أو الكسر(أو التنوين )  نْ(تأيت النون الساكنة  أن هو: التعريف) 1(
  .ويقع يف كلمة أو كلمتني) الباء(ويأيت بعدها حرف 

  ، }مسيع بصري{، }بسلطان مبني{، }من بعد{: األمثلة من القرآن الكرمي) 2(
  .}أنبآء{، }لينبذن{، }بشراً مبني{
  ،}بسلطان مبني{، }من بعد{: عند نطق احلكم لآليات التالية: التطبيق للحكم) 3(
  :نقوم بثالثة أمور} أنبآء{، }لينبذن{، }بشراً مبني{، }مسيع بصري{ 

  :نقلب النون الساكنة أو التنوين لفظاً إىل حرف ميم فتصبح لفظ اآليات: 1
  ).أمباء(، )ليمبذنّ(، )بشرمبني(، )مسيعمبصري(، )بسلطنمبني(، )ممبعد( 

  .نصدر صوت غنة على امليم املنقلبة عن النون: 2
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  .مند مبقدار حركتني، واحلركة مبقدار ما يفتح املرء يده أو يغلقها وسطاً: 3
  .نلفظ احلكم دون غنة ودون مد مع التشديد على احلرف املشدد: 4

  :اإلخفاء -4
  ) بالضم أو الفتح أو الكسر(أو التنوين )  نْ(لساكنة تأيت النون ا أن هو: التعريف) 1(

  ويأيت بعدها بقية حروف اهلجاء يف كلمة أو كلمتني اليت مل ترد يف اإلظهار أو اإلدغام أو
  :اإلقالب وهي مخسة عشرة حرفاً جمموعة أوائل البيت 

  ضع ظاملاً زد تقي دم طالباً فترى          صف ذا ثنا جود شخص قد مسا كرماً
  :حسب احلروف: األمثلة من القرآن الكرمي) 2( 

  .}وخنيلٌ صوان{، }بريحٍ صرصر{، }وملن صبر{، }انصرنا{: ص
  . }ظلٍ ذي{، }وكيالً ذريةً{، }من ذا{، }منذ{: ذ

  . }نطفة مث{، }شهيداً مث{، }أنْ ثبتناك{، }األنثى{: ث
  . } مجيلفصرب{، }رطباً جنياً{، }من جاء{، }أنجيناه{: ج
  . }ركنٍ شديد{، }جباراً شقياً{، }ممن شهد{، }أنشره{: ش
  .}عذاب قريب{، }رزقاً قالوا{، }من قبل{، }تنقمون{: ق
  .}فوج سأهلم{، }قوالً سديداً{، }ولئن سألتهم{، }اإلنسان{: س
  .}شيٍء كذلك{، }علواً كبرياً{، }وإنْ كانت{، }فانكحوا{: ك

  .}قوة ضعفاً{، }قوماً ضالني{، }ضل ومن{، }منضود{: ض
  . }سحاب ظلمات{، }ظالً ظليالً{، }من ظهري{، }انظروا{: ظ
  .}يومئذ رزقاً{، }نفساً زكية{، }فإنْ زللتم{، }أنزل{: ز

  .}يومئذ تعرضون{، }حلية تلبسوا{، }وانْ تصربوا{، }أنت{: ت
  . }يومئذ دبره{، }كأساً دهاقاً{، }وما من دابة{، }أنداداً{: د
  . }كلمة طيبة{، }حالالً طيباً{، }من طبيات{، }انطلقوا{: ط
  .}التيةٌ فاصفح{، }عاقراً فهب{، }فإنْ فاؤوا{، }ينفقون{: ف
  :اإلخفاء هو حالة بني اإلظهار و اإلدغام فعند النطق باحلكم نقوم بثالثة أمور: التطبيق للحكم) 3(

  ).قدر اإلمكان(تنوين لفظاً خنفي النون الساكنة أو الت: 1
تلفظ النون مسموعة من األنف وال أي  نصدر صوت غنة عند إخفاء النون الساكنة أو التنوين: 2
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  .تشدد
  .وال يشدد حرف اإلخفاء الذي يليهامند مبقدار حركتني، عند إخفاء النون الساكنة أو التنوين، : 3

  ج اإلخفاء من خمرج احلرفعند إجراء عملية اإلخفاء حناول أن نخر :1مالحظة 
 وملعرفة خمرج احلرف نقوم بوضع اهلمزة قبل هذا احلرف. الذي يلي النون الساكنة أو التنوين 
أص، أذْ، أثْ، أك، أج، أش ، أق ، أس ، أد، أطْ، أز، أف، أت، :   وتسكني احلرف ومن األمثلة 

  .أض، أظْ
  لي النون الساكنة، يعين هذا أن اإلخفاءيأخذ اإلخفاء صفة احلرف الذي ي :2مالحظة 

  يكون مفخما إذا كان احلرف الذي يلي النون الساكنة أو التنوين مفخماً، 
  وإذا كان احلرف الذي يلي النون الساكنة أو التنوين مرققاً،، }من طيبات{: مثاله 
  .}من ذا الذي{: فعندئذ يكون اإلخفاء مرققا، مثاله 

  من حتفة التجويد للشيخ سليمان اجلمزوري منظومة حول النون الساكنة
 أَربع أَحكامٍ فَخذْ تبييِنِى للنون إن تسكُن وللتنويِنِ     
    فرلَ أَحقَب ارلُ اِْإلظْهفاَْألو فرعفَلْت تبتر تلْقِ سلْحل 

 غَين خاُء مهملتان ثُم همز فَهاٌء ثُم عين حاٌء    
    تأَت ةبِِست غَامإْد الثَّانو تتثَب قَد مهدنلُونَ عمريف ي 

 فيه بِغنة بيِنمو علُماً لكنها قسمان قسم أُدغما    
 تدغم كَدنيا ثُم صنوان تالَ إالَّ إذَا كَانَ بِكلمةٍَ فَالَ     

و     هرِ غُنيبِغ غَامالثَّان إِد هنركَر ا ثُمالريف الَّالَمِ و 
 ميما بِغنة مع اْإلخفَاء والثَّالثُ اِْإلقْالَب عند الْباء    

 من الُحروف واجِب للْفَاضلِ والرابِع اِْإلخفَاُء عند الْفَاضلِ     
ةسما     يف خزهمرٍ رشع دعب نا مهتنمض قَد تيلْمِ هذَا البيف ك 

 قَد صخش ادج ا كَمذَا ثَن فص
 سما    

 دم طَيباً زِد يف تقى ضع ظَالَما

  أحكام النون وامليم املشددتني: ثانياً
  :  النون وامليم املشدتني 
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  .يف آيات وسور القرآن الكرمي) م(أو امليم املشددة )  نّ(لنون املشددة تأيت ا أن هو: التعريف) 1(
  . }مثَّ{، }عم{، }أما{، }أمن{، }الناس{، }إنه{: األمثلة من القرآن) 2(
نصدر صوت غنة عند النطق بالنون املشددة أو امليم املشددة مع املد مبقـدار  : التطبيق للحكم) 3(

  .حركتني
  من حتفة التجويد للشيخ سليمان اجلمزوري منظومة عن احلكم

 وسم كُالَّ حرف غُنة بدا وغُن ميِماً ثُم نوناً شددا     
  أحكام امليم الساكنة: ثالثاً

  :للميم الساكنة مع ما بعدها من حروف اهلجاء ثالثة أقسام كالتايل
ويأيت بعدها أحد حروف اهلجاء وتقسم إىل ثالثة ) م( الساكنةتأيت امليم  أنهو : امليم الساكنةأحكام 
  :أقسام

  ):الشفوي(اإلدغام يف اللفظ : أوالً
  ).م(ويأيت بعدها يف بداية كلمة ثانية حرف امليم املتحرك ) م( الساكنةتأيت امليم  أن هو: التعريف) 1(
  ، }م ما تحرثُونَأَفَرأَيت{، }في قُلُوبِهِم مرض{: األمثلة من القرآن الكرمي) 2(
  . }أَزواجهم مثْلَ{، }جاَءكُم من{، }فَإِنَّ لَكُم ما{، }أَم أَمنتم من{
  :عند النطق باحلكم نقوم بثالثة أمور: التطبيق للحكم) 3(
  :فتصبح قراءت اآليات كالتايل) م= مَ + م (ندغم حرف امليم الساكن بامليم املتحرك بعده، : أ
  ).أزواجهمثل(، )جاءكمن(، )فإن لكما(، )أم أمنتمن(، )أفرأيتما حترثون(، ) قلومرضيف( 

  .نصدر صوت غنة عند النطق بامليم املشددة: ب
  .مند مبقدار حركتني على امليم املشددة: ج

  ):الشفوي(اإلخفاء يف اللفظ : ثانياً
ويأيت بعدها يف بداية كلمة ثانية حرف الباء املتحرك ) م( الساكنةتأيت امليم  أن هو: التعريف) 1(
  ).ب(
  ، }إِنَّ ربهم بِهِم{، }ما كُنتم بِه{، }أَيهم بِذَلك{: األمثلة من القرآن الكرمي) 2(
}ةارجبِح يهِممرة{، }تراهبِالس مباآلخرة{، }ه به{، }وهم أنتم{.  
  :عند النطق باحلكم نقوم بثالثة أمور :التطبيق للحكم) 3( 
  . قدر اإلمكان) م(خنفي لفظاً حرف امليم الساكن : أ
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  .نصدر صوت غنة عند اإلخفاء للميم الساكنة: ب
  .مند مبقدار حركتني عند إخفاء حرف امليم الساكنة: ج

  ):الشفوي(اإلظهار يف اللفظ : ثالثاً
  ويأيت بعدها يف كلمة واحدة أويف بداية كلمة ثانية) م( الساكنةتأيت امليم  أن هو: التعريف) 1(
الحتاد خمرج امليم مع  حروف اهلجاء عدا امليم والباء، ويكون احلكم أشد إظهاراً عند الواو والفاء 

  الواو، 
  .وقرب خمرجها مع الفاء

  ،}ولكم فيها{، }وإن كنتم على{، }ذلكم خري لكم{: األمثلة من القرآن الكرمي) 2(
، } فَقَالَ لَهم رسولُ {، }أنعمت{، }ذلكم حكم{، }عليهم فيها{، }هم وال الضالنيعلي{ 
  ، }ميشون{
  .} أم حسبتم{، }وهم فيها{
واحلرف الذي وقع بعدها دون غنة ) م(عند النطق باحلكم نلفظ امليم الساكنة : التطبيق للحكم) 3( 

وال مد.  
  التجويد للشيخ سليمان اجلمزوري منظومة أحكام امليم الساكنة من حتفة
 الَ أَلف لَينة لذى اُلْحجا ومليم إنْ تسكُن تجِى قَبلَ اهلجا    

 إِخفَاُء اُدغَام وإِظْهِار فَقَطْ أَحكَامها ثَالَثَةٌ لَمن ضبطْ    
 فْوِى للْقُراِءوسمه الش فَاَألولُ اِْإلخفَاُء عند الْباء    
 وسم إْدغَاما صغرياً يا فَتى والثَّان إِدغَام مبثْلهِاَ أَتى     

     هيقيف الب ارالثَّالثُ اِْإلظَّهةْ وفْويهاً شمسو فرأَح نم 
 اد فَاُعرِفلقُرا والتح وأُحذَر لَدى واوٍ وفا أَنْ تختفى     

  حكم اإلدغام من حيث الصفة واملخرج: رابعاً
إن احلروف من حيث احتادها وتقارا باملخرج والصـفة ثالثـة   : اإلدغام من حيث الصفة واملخرج

  :أقسام كالتايل
  :اإلدغام املتماثل: أوالً

ن أوهلما متماثاليتحد احلرفان من حيث الصفة واملخرج أي أن يلتقي حرفان  أن: التعريف) 1(
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  .ساكن والثاين متحرك
  ،}اذهب بكتايب{، }اضرب بعصاك{، }ما كانت تعبد{، }بلْ ال{: األمثلة من القرآن) 2(
  . }يكرههن{، }قد دخلوا{ ،}إذْ ذَهب{، }يدركْكم{ 
  عند النطق باحلكم ندغم احلرف األول الساكن باحلرف الثاين املتحرك: التطبيق للحكم) 3(
  ،)ما كانتعبد(، )بلّا: (حرفاً واحداً مشدداً دون مد، وعليه نقرأ اآليات كالتايل حبيث يصريان 
  ).يكرهن(، )قدخلوا). (إذَّهب(، )يدركّم(، )اذهبكتايب(، )اضربعصاك( 

  :جيوز اإلدغام واإلظهار مع السكت، واإلظهار أرجح يف قوله تعاىل :1مالحظة 
  فتقرأ على اإلدغام 29-28: احلاقة} لَك عني سلْطَانِيهه* ما أَغْنى عني ماليه { 
  " لَكيهأو تظهر " ما ل} ويوقف على اهلاء األوىل وقفة خفيفة من غري قطع نفس} هلك* ماليه.  

  إذا كان احلرف األول واواً أو ياًء وبعدمها مثلهما متحركان فال إدغام فيهما،  :2مالحظة 
  .}الذي يوسوس{ ،}آمنوا وعملوا{: مثاله

  }والذين آووا ونصروا{: إذا كان احلرف األول حرف لني، فيدغم يف املماثل، ومثاله :3مالحظة 
  ".آوو نصروا: "فتقرأ 

  :اإلدغام املتجانس: ثانياً
  يأيت حرف ساكن مع حرف متحرك ويتفق احلرفان من حيث املخرج أن هو: التعريف) 1(
  .سبعة مواضعوخيتلفان من حيث الصفة وذلك ضمن  
  :األمثلة من القرآن الكرمي) 2(

وكَفَرت {، }فَآمنت طَّائفَة{ ،}لَهمت طَّائفَةٌ{، }قَالَت طَّائفَةٌ{: حرف التاء الساكنة مع الطاء -1
   .}طَّائفَةٌ

  .  }أُجِيبت دعوتكُما{، }أَثْقَلَت دعوا{: حرف التاء  الساكنة مع الدال -2
 ،}أَردتم{، }عبدتم{، }مهدت{، }وقَد تبين{، }لَقَد كدت{: حرف الدال الساكنة مع التاء -3
}ابلَقَد ت{.    
  .}يا بني اركَب معنا{: حرف الباء الساكنة مع امليم يف موضع واحد  -4
  .}ظَّلَموا إِذْ {، }إِذْ ظَّلَمتم{: الذال الساكنة مع الظاء -5
  .}يلْهثْ ذَّلك{:  حرف الثاء الساكنة مع الذال -6
      .}فَرطْتمما { ،}أَحطْت{، }بسطْت{: حرف الطاء الساكنة مع التاء -7
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  عند النطق باحلكم ندغم احلرف األول الساكن باحلرف الثاين املتحرك: التطبيق للحكم) 3(
  الباء الساكنة حيث تدغم يف بالغنة دون غنة وال مد، ويستثىن  حبيث يصريان حرفاً واحداً مشدداً 

  . امليم بعدها مع مراعاة الغنة
  : }وقَد تبين{، ونلفظ )أثقلَتدعوا: (}أَثْقَلَت دعوا{، ونلفظ ")قالَطَّائفة: (}قَالَت طَّائفَةٌ{نلفظ و
  ،)إظَّلَمتم: (}إِذْ ظَّلَمتم{، ونلفظ )اركمعنا: (}نايا بني اركَب مع{ ، ونلفظ )قَتبني و(
حالة التفخيم للطاء املدغمة وهنا  )بست: (}بسطْت{، ونلفظ )يلهذَّلك: (}يلْهثْ ذَّلك{ونلفظ  

  .ويسمى إدغاماً ناقصاً
  :اإلدغام املتقارب: ثالثاً

  .رج يف موضعنييتقارب احلرفان من حيث الصفة واملخ أن هو: التعريف) 1(
  : األمثلة من القرآن الكرمي) 2(

  .}بلْ رفَعه{، }قُلْ ربي{:  حرف الالم الساكنة مع الراء= 1
  .  }نخلُقكُّم{: حرف القاف الساكنة مع الكاف -2
   عند النطق باحلكم ندغم احلرف األول الساكن باحلرف الثاين املتحرك: التطبيق للحكم) 3(

  ،)قُرب: (}قلْ رب{نلفظ : فاً واحداً مشدداً دون مد، وعليه نقرأ اآليات كالتايلحبيث يصريان حر
  ).     نخلُكّم: (}املْ خنلقْكُم{ونلفظ  

  جيوز يف حالة القاف مع القاف إبقاء صفة تفخيم القاف فيكون اإلدغام ناقصاً :1مالحظة
  .أو حذف هذه الصفة ويكون اإلدغام كامالً 

مجيع األحرف الساكنة اليت مل ترد هلا أحكام خاصة عند بعضها الـبعض، وينبغـي   تظهر  :2مالحظة
  : االنتباه إىل إظهار

  . }ممن اضطر{: الضاد الساكنة عند الطاء يف حنو= 
  . }فإذا أفضتم{: الضاد الساكنة عند التاء يف حنو= 
  . }سواٌء علينا أوعظت{: الظاء الساكنة عند التاء يف حنو= 
  .}لقد كدت{: اكنة عند الكاف، حنوالدال الس= 

  للشيخ سليمان اجلمزورييف املثلني واملتقاربني واملتجانسني منظومة 
    فَقارِجِ اُتاملَخو فَاتإِن يف الص قا أَحفيِهِم ثْالَنفَامل فانرح 

 قْباويف الصفَات اُختلَفاَ يلَ وإنْ يكُونا مخرجاً تقَارباً     
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 يف مخرجٍ دونَ الصفَات حقَّقاً متقارِبين أَو يكُونا اتفْقَا    
     كَنم إِنْ سث نيانِسجبِاْملت نيمر سيغلُ كُلٍّ فَالصأَو 

 كُلٌّ كَبِيِر وافْهمنه بِاْملُثُلْ أَو حرك الَحرفان يف كُلٍّ فَقُلْ    

  
  توضيحي  دولج

  ...) ال (أحكام الالم املعرفة : أوالً
 :لالم املعرفة أحكام من حيث التفخيم والترقيق واإلدغام والظهور كالتايل

  .  بأربعة مواضع) اهللا، اللّهم(تفخم الم لفظ اجلاللة    :الالم املفخمة -1
  .}نصر اللَّه{، }فَيعذِّبه اللَّه{، }فَأَخذَه اللَّه{:  إن كان قبلها ضم= 1=
  .}سبحانك اللَّهم{، }ختم اللَّه{، }هو اللَّه{:  إن كان قبلها فتح= 2=
  .}اعبدوا اللَّه{، }قَالُوا اللَّهم{:  إن كان قبلها حرف ساكن وقبله ضم= 3=
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  .}ه إِلَى اللَّ {، }علَى اللَّه  {:  إن كان قبلها حرف ساكن وقبله فتح= 4=
  .  يف ثالثة مواضع) اللّهم –اهللا (ترقق الم لفظ اجلاللة   :الالم املرققة -2
  .}في سبِيلِ اللَّه{، }قُلِ اللَّهم{، }بِاللَّه{:  إن كان قبلها كسر= 1=
  .}في اللَّه{، }وينجي اللَّه{:  إن كان قبلها حرف ساكن وقبله كسر= 2=
  .}قَوماً اللَّه {، }قُلِ اللَّهم{:  ر اللتقاء الساكننيإن حرك قبلها بالكس= 3=

  ) اْ+ لْ (فالتقى ساكنان ) قلْ اْللهم(فيها ، األصل }قُلِ اللَّهم{: اآلية: التطبيق للحكم
  ،فحرك األول وهو الالم بالكسر لتجنب التقاء الساكنني وبالتايل مت ترقيق الالم يف لفظ اجلاللة

  )اْ+ نْ (ألن التنوين أصله نون ساكنة فاجتمع ساكنان ) قومن اْهللا(صل األفإن } للَّهقَوماً ا {أما  
  .تم ترقيق الالم يف لفظ اجلاللةف) قومنِ اْهللا(فحرك األول بالكسر لتجنب التقاء الساكنني فلفظت   

  :وائل البيتإذا وليها أحد احلروف أ) ال(تدغم الالم املعرفة   :ةيالالم املدغمة وتسمى الشمس -3
  دع سوء ظن زر شريفاً للكرم            طب مث صل رمحا تفز ضف ذا نعم

  ،}الرزق{، }الصواعق{، }الثَّمرات{، }الطَّيبات{: األمثلة من القرآن الكرمي) 1(
، }الزكَاةَ{، }لُماتا الظُّ{، }السبِيلِ{، }الدنيا{، }النار{، }الذِّلَّةُ{، }الضّعف{، }التقْوى{ 
  .}الَّذي{، }الشهداء{
  عند النطق باحلكم ال نظهر الالم ونشدد احلرف الذي يليها : التطبيق للحكم) 2( 

  .مع تشديد الطاء وهكذا) اطّيبات(} الطَّيبات{فنقرأ 
  جاءتظهر الالم املعرفة إذا أتى بعدها بقية حروف اهل  :الالم الظاهرة وتسمى القمرية -4
  ).أبغ حجك وخف عقيمه: ( واموعة يف قولنا 
  ،}اجلَاهلية{، }احلَكيمِ{، }الغيظ{، }البينات{، }اَألرضِ{: األمثلة من القرآن الكرمي) 1(
 }ابتالك{ ،}انرتِير{، }الْوِلْدني{، }اخلقني{، }الفَاسالَمة{، }العاميالق{ ،}ودهالي{ ،}سنياملُرل{ ،
  .}اهلُدى{
  .عند النطق باحلكم نظهر الالم: التطبيق للحكم) 2( 

  ( ّ)ملعرفة الالم إن كانت مشسية أو قمرية ننظر إىل احلرف بعد الالم فإن كان عليه شدة  :مالحظة
  .فالالم مشسية مدغمة وإال فهي ظاهرة قمرية 

  ريمن حتفة التجويد للشيخ سليمان اجلمزو يف حكم الم ألمنظومة 
     فرلَ اَْألحقَب االنالَمِ أَلْ حل رفعا فَلْتهارا إِظْهمأُوالَه 
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    هلْمذْ عخ ةرشع ععِ مبلَ اُرقَب هيمقع فخو كجغِ حأُب نم 
 وعشرة أَيضاً ورمزها فَعِ ثَانِيهما إِدغَامها يف أَربعِ    

ب ثُمط     مذَا نِع فض فُزماً تحلْ رص ملْكَرريِفاً لش رز وَء ظَنس عد 
 ْ والَّالَم اُُآلخرى سمها شميِةْ والَّالَم اُُألوىلَ سمها قَمرِية   

  فائدة عن الم الفعل
 قُلْنا والْتقَىيف نحو قُلْ نعم و وأَظْهِرنْ الَم فعلٍ مطْلَقاً    
  أحكام حرف الراء  : ثانياً

  :للراء من حيث اللفظ ثالثة أحكام التفخيم والترقيق وجواز الوجهني كالتايل
  .  تفخم الراء يف مثانية مواضع :الراء املفخمة -1
  .}يطري{، }صرنا{َ، }رسلٌ{:  إن كان عليه ضم= 1=
  .}أَرأَيتكُم{، }راطص{، }ربهِم{:  إن كان عليه فتح= 2=
  .}املُرسلني{، }الغرفَات{، }القُرآن{:  إن سكن وقبله ضم= 3=
  .}البرق{، }القَرية{، }العرش{:  إن سكن وقبله فتح= 4=
إِن ارتبتم  {، }أَمِ ارتابوا{، }لمنِ ارتضى{:  إن سكن وقبله كسر عارض لاللتقاء الساكنني= 5=
{.  
  ، }فرقَة{، }مرصاد{، }قرطَاس{:  إن سكن وقبله كسر وبعده حرف استعالء =6=
  ).خص ضغط قظ: ( حروف االستعالء هي: مالحظة 

  .}الصبر{ِ، }القَدر{، }الْعصر{: إن سكن وقفاً وقبله ساكن وقبله فتح= 7=
  .}سر{ُ ،}مرح{، }اُألمور{:  إن سكن وقفاً وقبله ساكن وقبله ضم= 8=

  .عند نطق بالراء نظهر الراء من خمرجها بشكل مفخم: التطبيق للحكم
  .  ترقق الراء يف أربعة مواضع :الراء املرققة -2
  .}وجِبرِيل{، }رِزقاً{، }تجرِي{:  إن  كسر حرف الراء= 1=
  .}شرعة{، }الفردوس{، }فرعون{:  إن سكنت وقبله كسر أصلي= 2=
  .}خبير{، }خير{، }قدير{:  ن وقبله حرف ياء ساكنإن سك= 3=
  .}ذكْر{، }الِسحر{:  إن سكن وقفاً وقبله ساكن وقبله كسر= 4=
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  .عند نطق بالراء نظهر الراء من خمرجها بشكل مرقق: التطبيق للحكم 
  .  ميكننا التفخيم والترقيق مبوضعني   :جواز الترقيق والتفخيم للراء -3
  ، }فرق{: حرف الراء وقبله كسر أصلي وبعده حرف استعالء إن سكن= 1=

  ).خص ضغط قظ:( وحروف االستعالء
  ، }مصر{، }القطْر{:  إن سكن حرف الراء وقبله حرف استعالء ساكن وقبله كسر= 2=

  ينبغي االحتراز عن التكرير يف لفظ الراء ويكون ذلك بأن تلصق ظهر اللسان :مالحظة
  صقاً حمكماً وتلفظ الراء مرة واحدةبأعلى احلنك ل 

  مهزتا الوصل والقطع  : ثالثاً
، وهي تزاد يف بداية الكلمة )ا ( وهي اليت تكتب وتلفظ دون مهزة  :مهزة الوصل -1

  ليتوصل ا 
  : إىل النطق بالساكن، فنلفظها يف بداية الكالم وال نلفظها يف أثنائه، وتقع يف عدة مواضع

  ألن الفعل منهما ثالثي ) ادنُ، امضِ، ارمِ: (ثالثي الذي مضارعه ساكن العنيتقع يف أمر الفعل ال: 1=
  )أمر، أكل، أخذ(، ويستثىن }ولَكن اللَّه رمى{، }ثُم دنا فَتدلَّى{: قال تعاىل) دنا، مضى، رمى(
وإِذْ {، }ما أَكَلَ السبعو{، }ما أَمر اللَّه{: قال تعاىل) مر، كل، خذ(ألن األمر فيهم حمذوف العني  

  .}أَخذَ
  ).استقل، انطلق: (تقع يف ماضي الفعل اخلماسي: 2=
  ).استقبل: (تقع يف ماضي الفعل السداسي: 3=
  ).استقالال، انطالقا: (تقع يف مصدر الفعل اخلماسي: 4=
  ).استقباال: (تقع يف مصدر الفعل السداسي: 5=
  )ن، ابنم، ابنة، اسم، امرؤ، امرأة، اثنان، اثنتان، امي اهللا، اميناب: (تقع يف األمساء العشرة: 6=
اثْنان ذَوا {، } أَوِ امرأَةٌ{، }إِن امرؤ هلَك{، }واذْكُروا اسم اللَّه علَيه{، }ابن مريم{: قال تعاىل 

  .}عدلٍ
  . }لسماِءا{الداخلة على األمساء ) ال التعريف(تقع يف األلف والالم : 7=

  ميكننا االستدالل على مهزة الوصل يف األمساء بالتصغري فإن قمنا بتصغري االسم: التطبيق للحكم
= خبالف أمحد  ،مسي= بين، اسم = ابن : وبقية اهلمزة فهي مهزة قطع وإال فهي مهزة وصل، ومثاله 

  ،أُحيمد
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  يرجع= ارجع : مفتوح الياء ومثاله  يف األفعال غري الثالثية إذا كان املضارعونستدل عليها  
  .يظهر= ، خبالف أظهر }حتى يرجِع {واملضارع } قَالَ ارجِع إِلَى ربك{: قال تعاىل 

وهي اليت تلفظ يف أول الكالم  )أ ( وهي اليت تكتب وتلفظ مع مهزة  :مهزة القطع -2
  وأثنائه، 

  .ليت مل تأت على ذكرها قاعدة مهزة الوصلتقع يف األمساء واألفعال واحلروف واملصادر ا وهي
  ميكننا االستدالل على مهزة القطع يف األمساء بثبوا عند التصغري،: التطبيق للحكم

  يف األفعال غري الثالثية، و}ولَه أَخ{: أُخي قال تعاىل= أُيب، أخ = أُميمة، أب = أم : ومثاله 
  .يكرم= أكرم :  إذا كان املضارع  مضموم الياء 

  جدول توضيحي
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  مخارج الحروف
  إن كل حرف من أحرف اللغة العربية هلا خمرج من الفم خترج منه، : التعريف) 1(

  وإذا أردنا معرفة خمرج احلرف فإننا نسكنههو حمل خروج احلرف عند النطق به واملخرج 
  ).  اخ -اف  -اق : (وندخل عليه مهزة الوصل ومثاله 
  :تقسم إىل ما يلي: روفأقسام خمارج احل) 2(

  .وتسمى حروف املد، وهذه احلروف خترج من فراغ الفم واجلوف) ا، و، ي : ( من اجلوف -1
  .وتسمى من حروف احللق) ء ، هـ : ( من أقصى احللق -2
  .وتسمى حروف احللق) ع ، ح : ( من وسط احللق -3
  .وتسمى من حروف احللق) غ ، خ : ( من أدىن احللق -4
  ).ق : ( ى اللسانمن أقص -5
  ).ك : ( من أسفل خمرج القاف قليالً -6
  ).ج ، ش، ي : ( من وسط اللسان -7
  ).ض : ( من حافة اللسان -8
  ).ل : ( من أدىن حافة اللسان ملنتهاها -9

  ).ن : ( من طرف اللسان حتت الالم قليالً -10
  ).ر : ( من ظهر اللسان وما حتاذيه من لثة الثنيتني العليتني -11
  ).ط، د، ت: ( من طرف اللسان وما بني الثنايا العليا والسفلى -12
  ).ص، ز،  س : ( من طرف اللسان ومن بني الثنايا العليا والسفلى -13
  .وتسمى لثوية) ظ، ذ، ث: ( من طرف اللسان وأطراف الثنايا العليا -14
  ).ف : ( من باطن الشفة السفلى وأطراف الثنايا العليا -15
  ).ب، م، و : (  الشفتنيمن بني -16
  وهو صوت  خيرج من األنف وال عالقة للسان به : خمرج صوت الغنة -17

  ، }صحف مكرمة{، }من حيمل{: ويأيت هذا الصوت من خمرجه مع اإلدغام بغنة
  ، }عائالَ فأغىن{، }من شر{: مع اإلخفاء، و}مسيع بصري{، }من بعد{: مع اإلقالبو
  ، }عم{، } مثّ{، }م{: مع امليم املشددة، و}اجلنة{، } إنا{، }نّ{: مع النون املشددةو

  .}ام به{): الشفوي(اإلخفاء عند اللفظ ، ومع }عنهم ما{): الشفوي(اإلدغام عند اللفظ ومع 
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  فائدة
 نظم اخلليل بن أمحد الفراهيدي معجماً وقد اعتمد فيه على تقسيم األصوات حبسب خمارجها الصوتية

ى احللق إىل حروف الشفة، وإليه يعود الفضل يف ترتيب احلروف حسب خمارج وهي من أقص
وقد نظم بعضهم ثالثة أبيات ذكر يف أول كلمة منها حرفاً من احلروف على ترتيب اخلليل  .احلروف

  :وهي) العني(يف معجمه 
  قليب كواه جوى شديد ضرار*          عن حزن هجر خريدة غناجة          

  دهشي تطلب ظامل ذي ثـار*          زجري طلباً           صحيب سيبدئون
  متلهب وذوي املالم ميـاري*          زعماً لذي نصحي فؤادي باهلوى     

  وأعضاء النطق يف الفم جدول توضيحي لتوزيع حروف اهلجاء حسب املخرج



 حممد نزار القطشة: اإلتقان يف تعليم أحكام قراءة القرآن الكرمي  لألستاذ

 30

  تصنيف احلروف أواألصوات: أوالً
صدر دون عوق لتيار النفس اخلارج مـن  وهي أصوات ت: الصوائت أو العلل واحلركات )1(

  الرئتني، 
  :وهي أصوات جمهورة والعربية حتوي ستة صوائت

  بشرط سكوا وعدم حترك ما قبلها حبركة ختالفها ) األلف، الواو، الياء: (ثالثة طويلة= 1
  .}نـوحـيـهـاْ{ومثال ذلك حروف املد اموعة  يف قولنا 

  ).كُتب: (ومثال ذلك) ضمة، الكسرةالفتحة، ال: (ثالثة قصرية= 2
  وهي أصوات تعرض لتيار النفس عند نطقها نوع من العوق: الصوامت أو السواكن )2(
  .وهي سبعة وعشرون حرفاً وأما األلف فال تستعمل إال صائته 

  )): صفات األصوات الصامتة((صفات احلروف : ثانياً
  العتماد على املخرج حبيث وهي جريان النفس عند النطق باحلرف لضعف ا: اهلمس= 1

  ال يهتز الوتران الصوتيان يف احلنجرة اهتزازاً تستطيع األذن إلتقاطه، وحروف اهلمس جمموعة يف 
القـاف و  (واحملدثون من علماء التجويد واللغة يضيفون حرفني مهـا  ) فحثه شخص سكت: (قولنا
  ).الطاء

  الصوتلقوة االعتماد على املخرج، وهو احنباس جريان النفَس عند النطق باحلرف : اجلهر= 2
  اهور هو الذي يهتز معه الوتران الصوتيان يف احلنجرة وحروفه  جمموعة يف قولنا  
  ).عظُم وزن قارىء ذي غض جِد طَلَب(

  صفات احلروف من حيث الشدة والرخاوة والتوسط: ثالثاً
  اً يعيق مرور النفس متاماً،وهي احنباس جري الصوت عند النطق باحلرف احنباس: الشدة= 1
أجـدت  : ( فإذا أزيل الغلق احملكم أحدث النفس احملبوس صوتاً انفجارياً، وحروفه جمموعة يف قولنا 

  ). طبقك
  وجدت صوتك راكداً حمصوراً،} وأَتموا الْحج{: لو وقفت على كلمة احلج يف  قوله تعاىل: مثال

  . حىت لو أردت مد صوتك مل ميكنك ذلك 
لضعف االعتمـاد علـى    جريان الصوت عند النطق باحلرفوهي ضد الشدة وهي : الرخاوة= 2

  :وهي أصوات احتكاكية وحروفها ستة عشرة حرفاً خمرجه
  ). ح، خ، ذ، ز، ث، س، ش، ا، ص، ض، و، غ، ف، هـ، ي، ظ(  
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رياً متـده  لوجدت صوت الشني جا} علَى الْعرشِ{: لو وقفت على كلمة العرش يف  قوله تعاىل:مثال
  . إن شئت

  وهي اليت ال يتم انطالق الصوت حرا وال احنباسه متاماً: التوسط بني الشدة والرخاوة= 3
  ).مل نرع( عند النطق بأحرفها وحروفها جمموعة يف قولنا  

  وجدت الصوت} كَيف مد الظِّلّ الظل{: لو وقفت على كلمة الظل يف  قوله تعاىل:مثال
  .بل خيرج على حد االعتدال بينهما" احلج"وال ينحصر مثل احنصار " لعرشا"ال جيري مثل جري  

  صفات احلروف من حيث اإلطباق واالنفتاح: رابعاً
  هو انطباق ظهر اللسان مع احلنك األعلى عند النطق ا وحروف اإلطباق أربعة : اإلطباق: 1=

  ).الصاد، الضاد، الطاء، الظاء: (وهي
  }ال تفِْسدوا في الْأَرض{: وقوف على كلمة األرض يف قوله تعاىلومن أمثلة اإلطباق ال     

  .انطباق ظهر اللسان مع احلنك األعلى عند لفظ الظاءفيتم  
  ).سيناً(إذا زال اإلطباق عن الصاد أصبحت : قال سيبوية أحد علماء اللغة

  ،)داالً(ْء أصبحت و إذا زال اإلطباق عن الطا، )ذاالً(و إذا زال اإلطباق عن الظاْء أصبحت 
  .و إذا زال اإلطباق عن الضاد خرجت من كالم العرب 

  هو انفتاح ما بني اللسان واحلنك األعلى وجريان النفس عند النطق حبروفه،: االنفتاح: 2=
  وحروف االنفتاح  هو افتراق اللسان عن احلنك األعلى، وعدم التصاقه به حال النطق باحلرف،أو  
  .عدا اإلطباقبقية حروف اهلجاء  

  صفات احلروف من حيث االستعالء واالستفال: خامساً
  هو ارتفاع اللسان عند النطق باحلرف إىل احلنك األعلى مما يؤدي إىل خروج: االستعالء -1
  ).خص ضغط قظ: (صوت احلرف من أعلى الفم وحروفه 

  الفمهو احنطاط اللسان عند خروج الصوت للحرف من احلنك إىل قعر : االستفال -2
  :مما يؤدي إىل خروج الصوت من أسفل الفم وحروفه بقية حروف اهلجاء عدا حروف االستعالء 
  ).حرفاً مع اهلمزة 22( 

  صفات احلروف من حيث القلقلة الصغرى والكربى: سادساً
  هو تقلقل املخرج عند خروج احلرف وإظهار نربة للصوت: القلقلة الصغرى: 1-
  ). قطب جد: (وحروفها، الكالمإذا سكن احلرف ووقع يف وسط  
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  .   }يدعون{، }يجعلون{، }لَتبلون{، }يطْمعون{، }يقْطعون{: أمثلة من القرآن الكرمي -
  تأيت بنهاية الكلمة ) قطب جد(تعريفه كالصغرى ولكن حروف : القلقلة الكربى: 2-

، والسبب شدة حروفهـا  هو اضطراب املخرج عند النطق باحلرف ساكناً حىت يسمع له نربة قويةأو 
  ملا فيها من جهر وشدة

  .}بعيد{، }مريج{، }عذاب{، }حميطْ{، }واق{: أمثلة من القرآن -
  صفات احلروف: سابعاً

  )الصفري والتفشي واالستطالة واالحنراف والتكرير( 
ـ هو : الصفري: 1 ه صوت زائد خيرج بقوة جريان النفس بني الثنايا وطرف اللسان عند النطق حبروف

  .، ومسيت بالصفري ألنك تسمع هلا صوتاً يشبه صفري الطائر)السني، الصاد، الزاي(وهي   الثالث
  .هو انتشار اهلواء أو النفس يف الفم عند النطق بالشني: التفشي: 2
  هو امتداد الصوت بالضاد يف خمرجها حىت تتصل مبخرج الالم، : االستطالة:  3
  . أول حافة اللسان إىل آخرهاامتداد الصوت من : معىن االستطالةو

  ينطق اللسان على سقف احلنك تدرجيياً من األمام إىل اخللف، ويتخامد الصوت" اض"وعند نطق 
ويبقى جريانه يسمع متضائالً مدة أقل من احلركتني بقليل، وخيرج من إحدى حافيت اللسان أو مـن   

  . كلتيهما معاً
يتصل مبخرج غريه، فميالن الالم يكون من طـرف   هو ميالن احلرف يف خمرجه حىت: االحنراف:  4

  ).ل،ر: (وميالن الراء يكون من ظهره وحروفه  اللسان
  وهو ارتعاد رأس اللسان عند النطق باحلرف، وتوصف الراء بالتكرير لقابليتها له: التكرير:  5
  لراء،وحرف التكرار هو الراء، وينبغي جتنب تكرير ا. إذا كانت مشددة، مث إن كانت ساكنة 
بأن يلصق ظهر اللسان بأعلى احلنك لصقاً حمكماً، حبيث خترج الراء مرة واحدة وال يرتعد اللسـان   

  . ا
  صفات احلروف : ثامناً

  من حيث اإلذالق واإلصمات
  ، ومسيت حروف الذالقة)فر من لب: (ستة جمموعة يف قولنا: حروف اإلذالق: اإلذالق: 1ً
  . ف اللسانلسرعة النطق ا وخروجها من طر 

  ، ومسيت حروف اإلصمات)حرفاً 22(باقي حروف اهلجاء : حروف اإلصمات: اإلصمات: 2ًَ
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  ذا المتناع انفراد هذه احلروف أصوالً يف الكلمات الرباعية أو اخلماسية، فال بد من وجود 
مـة  حرف أو أكثر من حروف اإلذالق يف الكلمات الرباعية أو اخلماسية، فإن أنت مل جتـد يف كل  

  . األصل أو مخاسية حرف إذالق فاحكم بأا كلمة غري عربية  رباعية
  :وهي كما يلي الصفات منها قوي ومنها ضعيفمما تقدم نرى أن  :مالحظة

  اجلهر، والشدة، واالستعالء، واإلطباق، واالصمات، والصفري، والقلقلة،: هي :صفات قوية
  .والتكرير، واالحنراف، والتفشي، واالستطالة 

  . اهلمس، والرخاوة، واالستفال، واالنفتاح، واالذالق: هي :ات ضعيفةصف
  أحكام الروم واالمشام: تاسعاً

  حىت يذهب معظم صوا،) الضمة أو الكسرة(هو إضعاف الصوت باحلركة : الروم: أ 
  .فيسمع هلا صوت خفي يسمعه القريب املصغي دون البعيد، ألا غري تامة 

تني بعيد اإلسكان إشارة إىل الضم مع بعض انفراج بينهما ليخرج منـه  هو ضم الشف: االمشام: ب 
  :وال يدرك لغري البصري، ألنه يسمع وال يرى، وتشم النون يف قوله تعاىل  النفس،

 }فوسلَى يا عنأْمال ت ا لَكا مانا أَبتأمننا: إشعارا حبذف حركة النون األوىل} ي.  
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  اب اهللا عز وجلّالقراءة الصحيحة لكت

  :معلومات ال بد منها لقارئ كتاب اهللا تعاىل: أوالً
يستحب لقارىء القرآن الكرمي إذا ابتدأ من وسط السورة أن يبتدىء من أول الكالم املرتبط بعضه 

  ببعض،
وكذلك إذا وقف وقف على املرتبط، وعند انتهاء الكالم، وال يتقيد يف االبتداء باألجزاء واألحزاب  

  شار،واألع
  .فإن كثرياً منها يقع يف وسط الكالم املرتبط بالكالم بعده 

جيب أن ال نقف عليها حني القراءة، فإن وقفنا عليها ) النواحي اإلعرابية(وهناك عدة أمور باللفظ     
  النقطاع 

  :النفس نستأنف من جديد وهي
  .ال نقف على الفعل حىت يأيت الفاعل= 1
  .أيت اخلربال نقف على املبتدأ حىت ي= 2
  .ال نقف على الفعل الناقص حىت يأيت امسه وخربه= 3
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  .ال نقف على الشرط حىت يأيت اجلواب= 4
  .ال نقف على اجلار وارور حىت يأيت املتعلق فيهما= 5

  :أقسام الوقف يف قراءة القرآن الكرمي: ثانياً
  وال معىن )النواحي اإلعرابية(وقف ال يتعلق مبا بعده لفظاً  هو: الوقف التام -1
كانتهاء الكالم على قصة واستأنف الكالم مبوضـوع أو قصـة   ) الترابط يف املوضوع الواحد( 

  .جديدة
  لفظاً ومعىن،} هم بِالساهرةفإذا {: يف سورة النازعات انتهى الكالم عند قوله تعاىل: ومثاله

  .}ك حديثُ موسى هلْ أَتا{ مث استأنف احلديث يف قصة موسوسى مع فرعون بقوله تعاىل  
  )الترابط يف املوضوع الواحد(وقف الكتفاء الكالم باملعىن  هو: الوقف الكايف -2
  .بالكالم الذي بعده) النواحي اإلعرابية(دون اللفظ  

  فعند الوقوف } أَال إِنهم في مرية من لقَاِء ربهِم{: يف سورة فصلت قوله تعاىل: ومثاله 
أَال إِنه بِكُلِّ شيٍء {فإن املعىن قد مت  دون اللفظ، وأما بقية اآلية القرآنية ) مر(على كلمة 

  54فصلت .}محيطٌ
الترابط يف (دون املعىن ) النواحي اإلعرابية(وقف حسن يف الكالم لفظاً  هو: الوقف احلسن -3

  ).املوضوع الواحد
  فعند الوقوف } حمد للَّه رب الْعالَمنيالْ{: كالوقف يف سورة الفاحتة على قوله تعاىل :ومثاله

  .ومل يتم املعىن) فقد أتى املبتدأ واخلرب ومت الكالم لفظاً: النواحي اإلعرابية(هنا فقد مت الكالم لفظاً 
جواز الوقف أو عدمه ويعرف مثل هذا النوع يف املصحف الشريف بوضع إشارة : الوقف اجلائز -4
  . عليه) صلى(

إِذَا دكَّت الْأَرض {وجواز تتمة بقية اآلية }كَلَّا{: كالوقف يف سورة الفجر على قوله تعاىل: ومثاله
  .21الفجر } دكّاً دكّاً

وقف مستهجن على الكالم املتعلق مبا بعده يف اللفظ واملعىن، فبالوقوف مل يتم : الوقف القبيح -5
  . املعىن وال اللفظ

  فقد أتى الفعل ومل يأت الفاعل} هلْ أَتى{: نسان على قوله تعاىلكالوقف بداية سورة اإل: ومثاله 
  من الناحية اللفظية، أما من الناحية املعنوية فلم يتم املعىن دون متابعة اآلية  
  .}علَى الْأنسان حني من الدهرِ لَم يكُن شيئاً مذْكُوراً{
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  ن خري إىل شر، ومن ذلك وقوفنا يف قوله تعاىلوقد يقلب الوقف على بعض الكلمات املعىن م -
  فهنا مل يتم املعىن واللفظ واحلكم ما مل نتمم السورة} فَويلٌ للْمصلِّني{يف سورة املاعون  
  .}الَّذين هم عن صالتهِم ساهونَ{ 

  .عليه) ال(ويعرف مثل هذا النوع يف املصحف الشريف بوضع إشارة 
  :راءة الصحيحةمراتب الق: ثالثاً

  هو املبالغة يف اإلتيان بالشيء على حقيقته من غري زيادة فيه وال نقص عنه، :التحقيق لغة 1-
  .فهو بلوغ حقيقة الشيء والوقوف على كنهه، والوصول إىل اية شأنه 

  إعطاء احلروف حقها من إشباع املد وحتقيق اهلمز وإمتام احلركات: التحقيق اصطالحا
  وتفكيك احلروف وهو بياا، وإخراج بعضها من بعض بالسكت والتؤدة،  وتوفية الغنات 

  .والوقف على اجلائزة واإلتيان باإلظهار واإلدغام على وجهه
مصدر من حدر يحدر إذا أسرع، أو هو من احلدر الذي هو اهلبوط، ألن اإلسراع  :احلدر لغة 2-

  .من الزمه
ع مراعاة أحكام التجويد من إظهار وإدغام وقصر ومد، إدراج القراءة وسرعتها م :احلدر اصطالحا
  .وخمارج وصفات

  فهو عبارة عن التوسط بني مرتبيت التحقيق واحلدر  :التدوير 3-
  .مصدر من رتل فالن كالمه، إذا أتبع بعضه بعضا على مكث وتفهم من غري عجله: الترتيل لغة4-

ئنان وإعطاء كل حرف حقه من املخارج هو قراءة القرآن بتمهل وتؤدة واطم :الترتيل اصطالحا
  . والصفات واملدود

  :السكتات يف القرآن الكرمي: رابعاً
  السكت هو قطع الصوت عند القراءة بدون تنفس مقدار حركتني، وجيب السكت 

  .يف أربعة مواضع يف القرآن الكرمي على قراءة حفص
  مث نسكت دون تنفس مبقدار حركتني } اولَم يجعلْ لَه عوج{: يف سورة الكهف قوله تعاىل= 1

  .2-1: الكهف} …قَيما لينذر بأْسا{ونتابع 
  مث نسكت دون تنفس} قَالُوا يا ويلَنا من بعثَنا من مرقَدنا{ : يف سورة يس قوله تعاىل= 2
  .52: يس} …هذَا ما وعد الرحمانُ {مبقدار حركتني ونتابع  

} راقٍ{مث نسكت دون تنفس مبقدار حركتني ونتابع } وقيلَ من{: ورة القيامة قوله تعاىليف س= 3
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  .27القيامة 
  مث نسكت دون تنفس مبقدار حركتني ونتابع } كَال بلْ{: يف سورة املطففني قوله تعاىل= 4
  .14: املطففني} رانَ علَى قُلُوبِهِم ما كَانوا يكِْسبونَ{

  : جيوز السكت واإلدغام يف سورة احلاقة  يف قوله تعاىل  :مالحظة    
}هيالي منى عا أَغْنمث نسكت دون تنفس مبقدار حركتني ونتابع أو ندغم اهلاءين} م  

  . 29-28:احلاقة} هلَك عني سلْطَانِيه راقٍ{ونتابع 
  حملة تارخيية عن علم القراءة والتجويد

  :هذه اللمحة فقال كتاب علم األصوات عند العرب يف  لطيان لدكتور حممد حسان اا ذكر
  )هـ224املتوىف سنة (يعز املؤرخون أو كتاب يف القراءات إىل أيب عبيد القاسم بن سالم  

  .فقد جعل القراء مخسة وعشرين قارئاً
  ).هـ 324املتوىف سنة (وأما أول كتاب وصلنا فهو كتاب السبعة البن جماهد    
  ده كتب القراءة تنهل من منهله على اختالف عدد القراء يف كل منها، وتواصلت بع 

  ) هـ 325املتوىف سنة (وأول من صنف يف علم التجويد، موسى بن عبيد اهللا بن خاقان 
  صاحب القصيدة اخلاقانية يف علم التجويد وهي قصيدة تضم واحداً ومخسني بيتاً يف حسن 

  وقد ضمنها باباً يف ذكر خمارج احلروف) يف االتقان والتجويد التحديد(أداء القرآن الكرمي ورسالته 
  وآخر يف أصنافها وصفاا، مث أتى على ذكر أحوال النون الساكنة والتنوين، وأفرد باباً يف ذكر 
 444املتوىف سنة (احلروف اليت يلزم استعمال جتويدها، وقد شرح القصيدة اخلاقانية اإلمام الداين  

  ) .هـ
  )التنبيه على اللحن اجللي واللحن اخلفي(دم ما وصلنا بعد القصيدة اخلاقانية رسالة ومن أق    

  )هـ 461املتوىف سنة (أليب احلسن علي بن جعفر السعيدي املقرئ  
  بيان العيوب اليت جيب أن يتجنبها القراء وإيضاح األدوات اليت (ومما ينحو حنوها كتاب     

  ، ويتناول كيفية األداء وبيان العادات الذميمة)هـ 471املتوىف سنة (البن البناء ) بين عليها اإلقراء
املتعلقة باهليئات واجلوارح مع توضيح معايب النطق اخلاصة ببعض األصوات، مما يدخل يف بايب   

  أمراض
  .الكالم واألصول الواجب مراعاا عند القراءة 
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  )يد القراءة وحتقيق التالوةالرعاية لتجو(وأوسع ما وصلنا يف علم التجويد كتاب     
  صاحب التصانيف ) هـ 437املتوىف سنة (لإلمام املقرئ أيب حممد مكي بن أيب طالب القيسي  

  .اجللية يف علوم القرآن والعربية
  وتتابعت بعد ذلك رسائل التجويد وال نكاد جند فيها جديداً يذكر، ولعل أبرزها ما وضعه    

  املقرىء املشهور، وله كتاب ) هـ 833نة املتوىف س(اإلمام ابن اجلزري  
  وقد تناول فيه كل مسائل التجويد وضم إليها باباً يف الوقف واالبتداء،) التمهيد يف علم التجويد( 
  ) املقدمة اجلزرية(وآخر يف معرفة الظاء ومتييزها من الضاد، وله قصيدة مشهورة وهي  

  .سم والوقف واالبتداء وهلا شروح عدةوهي أرجوزة يف مثانية ومئة بيت يف التجويد والر
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  اخلامتة و دعاء ختم القرآن
  اللَّهم ارمحين بالقرآن واجعله يل إماماً ونوراً وهدى ورمحةًَ، اللَّهم ذكرين منه ما نسيت وعلمين    

  .منه ما جهلت وارزقين تالوته أناء الليل وأطراف النهار واجعله يل حجة يا رب العاملني 
  هم أصلح يل ديين الذي هو عصمة أمري وأصلح يل دنياي اليت فيها معاشي اللَّ    

وأصلح يل آخريت اليت فيها معادي واجعل احلياة زيادة يل يف كل خري واجعل املوت راحة يل من كل 
  .شر
  .اللَّهم اجعل خري عمري آخره وخري عملي خوامته وخري أيامي يوم ألقاك فيه    
     مإين أسألك عيشة هنيةً وميتةً سويةً ومرداً غري خمزي وال فاضحاللَّه.  
  اللَّهم إين أسألك خري املسألة وخري الدعاء وخري النجاح وخري العلم وخري العمل وخري    

  الثواب وخري احلياة وخري املمات وثبتين وثقل موازيين وحقق إمياين وارفع درجيت وتقبل صاليت 
  .لك العال من اجلنةواغفر خطيئايت وأسأ 

اللَّهم إين أسألك موجبات رمحتك وعزائم مغفرتك والسالمة من كل إمث والغنيمة من كل بر     
  والفوز

  .باجلنة والنجاة من النار 
  اللَّهم اقسم لنا من خشيتك ما حتول به بيننا وبني معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا ا جنتك     

لينا مصائب الدنيا ومتعنا بأمساعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا وجعله الوارث ومن اليقني ما ون به ع
  منا 

واجعل ثأرنا على من ظلمتنا وانصرنا على من عادانا وال جتعل مصيبتنا يف ديننا وال جتعل الدنيا أكرب 
  مهنا

  .وال مبلغ علمنا وال تسلط علينا من ال يرمحنا 
  إال غفرته وال مهاً إال فرجته وال ديناً إال قضيته وال حاجة من حوائج الدنيا اللَّهم ال تدع لنا ذنباً     

  .واآلخرة إال قضيتها يا أرحم الرامحني
  ربنا آتنا يف الدنيا حسنة ويف اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى اهللا على نبينا حممد وعلى آله

  واحلمد هللا رب العاملني             .              وأصحابه األخيار وسلم تسليماً كثرياً 
  الناشر


